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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om:  Andragende nr. 0005/2019 af Barbara Klinner, tysk statsborger, om 
migrationsproblemer i Grækenland, navnlig på øen Samos

Andragende nr. 1016/2019 af Nicolò Govoni, italiensk statsborger, for 
nonprofitorganisationen Still I Rise, om påstået mishandling af uledsagede 
mindreårige og deres levevilkår i flygtningelejren på Samos i Grækenland

1. Sammendrag af andragende nr. 0005/2019

Andrageren opfordrer EU-institutionerne til at gøre en indsats for at afhjælpe det, hun 
beskriver som en urimelig belastning for Grækenland, som er vært for et stort antal migranter. 
Andrageren, som er tysk statsborger, bor på øen Samos og beskriver sine daglige erfaringer 
med ikke at kunne bruge grundlæggende offentlige tjenester som følge af tilstedeværelsen af 
store grupper af migranter, der lever under uværdige forhold og lægger pres på de offentlige 
tjenesteydere. Andrageren henviser navnlig til lange køer på postkontorerne, hvor migranter 
venter på pengeoverførsler, og offentlige hospitaler, hvor migranter ofte behandles først 
angiveligt på grund af frygten for smitsomme sygdomme, hvilket betyder, at 
lokalbefolkningens adgang til tjenesterne begrænses. Andrageren mener, at den nuværende 
levestandard for migranterne på øen er til ulempe for både dem og øens lokalbefolkning. 
Andrageren henviser til behovet for i højere grad at afsætte EU-midler til at hjælpe migranter 
og til bedre at håndtere migrantpresset på de offentlige tjenester i hele EU frem for at pålægge 
Grækenland, som er et land, der stadig er på vej ud af krisen, en for stor byrde. Hun opfordrer 
derfor EU-institutionerne til at gøre mere for at støtte migrationsrelaterede 
finansieringsinitiativer lokalt frem for at investere i offentlige projekter, der modtager EU-
støtte, og som ifølge andrageren ikke bør have førsteprioritet, såsom et maritimt museum i 
nærheden.

Sammendrag af andragende nr. 1016/2019

Andrageren klager over den uacceptable mishandling af uledsagede mindreårige og 
myndighedernes krænkelser af deres menneskerettigheder i flygtningelejren på Samos i 
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Grækenland. Ifølge de oplysninger, som andrageren har fremlagt, er 19 % af de børn, der bor i 
denne flygtningelejr, ikke ledsaget af et familiemedlem eller en værge og er derfor ikke sikret 
en passende beskyttelse. Han henviser især til den dårlige fødevaredistribution og manglen på 
ordentlig sundhedspleje og juridisk og psykologisk støtte. Han fordømmer den dårlige 
behandling i modtagelses- og identifikationsprocedurerne for mindreårige, fejlernæring, 
dårlige hygiejneforhold og politivold, som alt sammen er med til at forværre levevilkårene for 
mindreårige og har alvorlige konsekvenser for deres fysiske og mentale sundhed. Andrageren 
opfordrer derfor EU-institutionerne til at sætte en stopper for denne systematiske krænkelse af 
uledsagede mindreåriges menneskerettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 0005/2019 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. april 2019).
Andragende nr. 1016/2019 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 
2020).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar på andragende nr. 0005/2019, modtaget den 20. august 2019

 Andrageren henviser til behovet for at omfordele migranter til alle EU-medlemsstaterne frem 
for at pålægge Grækenland, som er et land, der stadig er på vej ud af krisen, en for stor byrde. 

Andrageren opfordrer også EU-institutionerne til at gøre mere for at støtte 
migrationsrelaterede finansieringsinitiativer lokalt frem for at investere i offentlige projekter, 
der modtager EU-støtte, og som ifølge andrageren ikke bør have førsteprioritet, såsom et 
maritimt museum i nærheden.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen følger situationen på de græske øer nøje. Den yder betydelig operationel, 
teknisk og finansiel støtte til de græske myndigheder for at hjælpe dem med at håndtere det 
nuværende migrationspres, navnlig på de græske øer, og yderligere styrke EU's ydre grænser. 

Kommissionen har foreslået en lovgivningspakke om revision af det fælles europæiske 
asylsystem, som stadig skal vedtages af EU-lovgiverne (Ministerrådet, Europa-Parlamentet). 
Reformforslagene omfatter navnlig en revision af reglerne om, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, idet der også foreslås en struktureret og 
forudsigelig solidaritetsmekanisme for at sikre, at ingen medlemsstater bærer en 
uforholdsmæssig stor byrde. Denne reform og de eventuelle midlertidige ordninger, som kan 
vedtages som en overgangsløsning, indtil reformen bliver vedtaget, er fortsat en prioritet, men 
kan ikke blive til virkelighed uden medlemsstaternes fulde beslutsomhed og støtte. Det er 
derfor fortsat helt afgørende, at medlemsstaterne giver et klart tilsagn om at gøre fremskridt 
og nå frem til en afbalanceret aftale om asylreformen.

I mellemtiden har Kommissionen opfordret medlemsstaterne til at fortsætte med at omfordele 
på frivillig ad hoc-basis, navnlig i tilfælde af ilandsætninger, og den fastholder sit tilsagn om 
finansiel og operationel støtte til alle de medlemsstater, der beslutter at gøre det. 
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Med hensyn til finansiering har Kommissionen på migrations- og asylområdet stillet et 
betydeligt beløb på ca. 2 mia. EUR til rådighed for Grækenland siden 2014. Dette beløb er 
rettet mod specifikke projekter med fokus på modtagelse, indkvartering, lægehjælp, 
integration, beskyttelse af mindreårige osv. for asylansøgere og flygtninge i Grækenland. 
Kommissionen gennemfører gennem sin hovedfond, dvs. Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden, adskillige projekter i samarbejde med de græske myndigheder (den 
græske regering, lokale myndigheder) og andre internationale partnere (internationale 
organisationer, NGO'er) for at håndtere situationen i Grækenland og særligt på øerne i Det 
Ægæiske Hav. 

Kommissionen har mere specifikt stillet 613,5 mio. EUR til rådighed for projekter, der 
forvaltes og gennemføres af medlemsstaternes myndigheder via programmer, der er aftalt 
med Kommissionen, og 816,4 mio. EUR inden for rammerne af nødhjælp (når der er opstået 
en akut situation). Der kan findes yderligere oplysninger på listen over disse projekter på 
Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggenders websted1. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 24. juni 2020

Andragende nr. 0005/2019 og 1016/2019

Kommissionen deler andragerens bekymringer over de vanskelige levevilkår i modtagelses- 
og identifikationscentrene på øerne i Det Ægæiske Hav, herunder på Samos. 

Siden 2015 har Kommissionen i samarbejde med EU-agenturerne ydet operationel, teknisk og 
finansiel støtte (på 2,57 mia. EUR)2 til Grækenland for at sikre en effektiv migrationsstyring 
og forbedre situationen på øerne med fuld respekt for menneskerettighederne. Formålet med 
støtten var bl.a. at øge modtagelseskapaciteten og forbedre modtagelsesforholdene, styrke 
indsættelsen af sundhedspersonale og fremskynde asyl- og tilbagesendelsesprocedurerne.

Et nyt modtagelses- og identifikationscenter på Samos med større kapacitet vil erstatte det 
nuværende. Bygge- og anlægsarbejderne er næsten færdige, alle containere er på plads og er 
ved at blive installeret. Som følge af de restriktive foranstaltninger, der er vedtaget på grund 
af covid-19, kan de græske myndigheder imidlertid ikke bekræfte den nøjagtige dato, hvor det 
nye modtagelses- og identifikationscenter bliver operationelt. Det nye modtagelses- og 
identifikationscenter vil have særlige områder til de uledsagede mindreårige og forventes at 
forbedre migranternes og asylansøgernes levevilkår. 

Kommissionen arbejder tæt sammen med de græske myndigheder for at støtte beskyttelsen og 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
2 Seneste faktablad om EU's finansielle støtte til Grækenland: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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plejen af uledsagede migrantbørn. Der tilstræbes navnlig nye løsninger med henblik på 
etablering af ekstra indlogeringsfaciliteter, der er skræddersyet til børns behov. Desuden 
arbejder Kommissionen på at sikre, at mindreårige hurtigt flyttes til sikre zoner og passende 
faciliteter. I den forbindelse har Kommissionen finansieret en udvidelse af de sikre zoner i alle 
modtagelses- og identifikationscentrene, herunder på Samos. Der er desuden sikret 
tilstedeværelse af medarbejdere, der skal beskytte børn, i alle centrene. 

Kommissionen har endvidere iværksat og koordinerer en omfordeling af uledsagede 
mindreårige fra Grækenland og navnlig fra de græske øer, herunder fra Samos. Indtil nu har 
11 medlemsstater givet udtryk for, at de er villige til at deltage i omfordelingen af ca. 1 600 
uledsagede mindreårige. De første omfordelinger fandt sted i april 2020 til Luxembourg og 
Tyskland. Der skulle følge flere omfordelinger, så snart det er muligt under de nuværende 
omstændigheder. 

Den seneste udvikling ved den græsk-tyrkiske grænse og covid-19-pandemien har lagt 
yderligere pres på det allerede overbebyrdede migrationsstyringssystem i Grækenland. 
Kommissionen overvåger nøje situationen ved hotspottene og giver de kompetente græske 
myndigheder den nødvendige støtte. 

Kommissionen har udtrykt sin solidaritet med Grækenland og med de mennesker, der har 
behov for international beskyttelse, og understreget, at dette er en europæisk udfordring, der 
kræver et kollektivt svar. Den 4. marts 2020 iværksatte Kommissionen en handlingsplan, der 
omfattede finansiel støtte på 700 mio. EUR samt operationel støtte og støtte i form af 
naturalier3.

Den nuværende covid-19-krise kalder også på øget solidaritet over for og mellem 
medlemsstaterne, navnlig over for de mest berørte og sårbare. I Grækenland omfatter de 
forebyggende foranstaltninger, der allerede er indført, grundige lægeundersøgelser af alle, der 
ankommer til øerne, begrænsning af ind- og udrejse fra modtagelses- og 
identifikationscentrene, oplysning af beboerne og forbud mod forsamlinger. Kommissionen er 
i daglig kontakt med de græske myndigheder via sine teams i Bruxelles og på stedet i 
Grækenland for at støtte dem operationelt og finansielt i deres bestræbelser på at sikre 
yderligere indkvartering med henblik på at adskille og huse særligt udsatte migranter og 
styrke indsættelsen af læger og sundhedspersonale og forsyningen af medicinsk udstyr på 
øerne. Kommissionen arbejder i denne forbindelse tæt sammen med FN's Højkommissariat 
for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og hjælpeorganisationerne.

På Samos er nogle af de særligt udsatte mennesker blevet overført til et hotel på øerne, og 
flere vil blive overført til fastlandet i små grupper i de kommende uger. 

Konklusion

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384
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Kommissionen er parat til at intensivere arbejdet, efterhånden som situationen udvikler sig, 
parallelt med dens arbejde med en ny pagt om migration og asyl, som vil dække EU's 
asylpolitik for at sikre et retfærdigt, humant og effektivt system baseret på solidaritet og 
ansvar. Det er imidlertid fortsat de græske myndigheder, der har det overordnede ansvar for 
styring af migrationen i Grækenland.


